
   

 

   

 

Система обліку публічної інформації Головного управління Держгеокадастру  

у Хмельницькій області за 2018 рік 

 
Реєстраційні атрибути 

документа  
Готував Короткий зміст Підписав 

 № 

документа 

 Дата 

реєстрації 

1/0/13-18 02.01.2018 Відділ роботи з персоналом Про ведення в дію структури Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області 

Василенко Василь 

Миколайович 

2/0/13-18 03.01.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

3/0/13-18 04.01.2018 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про внесення змін до посадових інструкцій працівників структурних підрозділів 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

4/0/13-18 05.01.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Василенко Василь 

Миколайович 

5/0/13-18 15.01.2018 Сектор звернень громадян та 

доступу до публічної інформації 

Про призначення відповідальних осіб Філіпчук Віталій 

Олександрович 

6/0/13-18 16.01.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про деякі питання організації діловодства Василенко Василь 

Миколайович 

7/0/13-18 17.01.2018 Відділ роботи з персоналом Про призначення відповідального за отримання електронного цифрового підпису Філіпчук Віталій 

Олександрович 

8/0/13-18 17.01.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про інформування щодо фактів правопорушень Філіпчук Віталій 

Олександрович 

9/0/13-18 22.01.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про проведення земельних торгів у формі аукціону Філіпчук Віталій 

Олександрович 

10/0/13-18 22.01.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про призначення посадової особи, відповідальної за дотримання вимог земельного 

законодавтсва при видачі (анулюванні) дозволів на зняття та перенесення грунтового 

покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок 

Філіпчук Віталій 

Олександрович 

11/0/13-18 25.01.2018 Фінансове управління Про надання права застосування електронного підпису Василенко Василь 

Миколайович 

12/0/13-18 25.01.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про проведення перевірки наявності документів з грифом "Для службового користування" Василенко Василь 

Миколайович 

13/0/13-18 26.01.2018 Управління персоналом Про затвердження змін до положення про Управління персоналом Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

14/0/13-18 30.01.2018 Управління державного земельного 

кадастру 

Про проведення перевірки поданої інформації по інвентаризації наявних відомостей про 

земельні ділянки, право власності/користування на які було посвідчено до 2004 року 

відповідними державними актами та договорами оренди, та систематизування відомостей 

про земельні зазначені ділянки за їх цільовими призначеннями та місцем їх розташування 

Василенко Василь 

Миколайович 

15/0/13-18 30.01.2018 Фінансове управління про введення в дію штатного розпису Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області на 2018 рік 

Василенко Василь 

Миколайович 

16/0/13-18 31.01.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

17/0/13-18 02.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління від 26.10.2015 р. №83 Василенко Василь 

Миколайович 

18/0/13-18 02.02.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про призначення відповідальних осіб за ведення діловодства та контроль за виконанням 

документів 

Василенко Василь 

Миколайович 

19/0/13-18 02.02.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 
Про затвердження Плану-графіку передачі земель об`єднаним територіальним громадам Василенко Василь 

Миколайович 

20/0/13-18 08.02.2018 Управління персоналом Про внесення змін до посадових інструкцій працівників Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

21/0/13-18 08.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 27.11.2017 р. №240 

Василенко Василь 

Миколайович 

22/0/13-18 08.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

23/0/13-18 12.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

24/0/13-18 13.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

25/0/13-18 15.02.2018 Фінансове управління Про надання права застосування електронного підпису Василенко Василь 

Миколайович 

26/0/13-18 21.02.2018 Фінансове управління Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 15.12.2017 №251 

Василенко Василь 

Миколайович 

27/0/13-18 22.02.2018 Фінансове управління Про внесення змін до складу тендерного комітету Василенко Василь 

Миколайович 

28/0/13-18 22.02.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Василенко Василь 

Миколайович 

29/0/13-18 23.02.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 12.02.2018 р. № 23 

Василенко Василь 

Миколайович 

30/0/13-18 27.02.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

31/0/13-18 02.03.2018 Відділ ринку та оцінки земель ПРо внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 11.10.2017 р. №205 

Василенко Василь 

Миколайович 

32/0/13-18 05.03.2018 Фінансове управління Про надання права першого та другого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

33/0/13-18 05.03.2018 Фінансове управління Про внесення змін до складу тендерного комітету Василенко Василь 

Миколайович 

34/0/13-18 05.03.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про затвердження Плану-графіку передачі земель об`єднаним територіальним громадам Романова Ольга 

Володимирівна 

35/0/13-18 06.03.2018 Відділ у Хмельницькому районі Про надання права застосування електронного підпису Василенко Василь 

Миколайович 

36/0/13-18 07.03.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про деякі питання реалізації повноважень щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

37/0/13-18 07.03.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про розгляд матеріалів з питань розпорядження землями державної власності 

сільськогосподарського призначення 

Василенко Василь 

Миколайович 

38/0/13-18 07.03.2018 Фінансове управління Про деякі питання ведення обліку адміністративних послуг Василенко Василь 

Миколайович 

39/0/13-18 19.03.2018 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про призначення відповідального за отримання електронного цифрового підпису Василенко Василь 

Миколайович 

40/0/13-18 20.03.2018 Управління державного земельного 

кадастру 

Про деякі питання ведення обілку адміністративних послуг Василенко Василь 

Миколайович 

41/0/13-18 20.03.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

42/0/13-18 20.03.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

43/0/13-18 23.03.2018 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.06.2016 №63 

Василенко Василь 

Миколайович 

44/0/13-18 23.03.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу від 02.02.2018 р. №19 

 

Василенко Василь 

Миколайович 

45/0/13-18 26.03.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 08.02.2018 р. №22 

Василенко Василь 

Миколайович 

46/0/13-18 26.03.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

47/0/13-18 26.03.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

48/0/13-18 27.03.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до складу колегії Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

49/0/13-18 29.03.2018 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 29.12.2016 №144 

Василенко Василь 

Миколайович 

50/0/13-18 29.03.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 21.03.2017 р. №55 "Про визначення 

посадової особи, відповідальної за реєстрацію та зберігання документів з питань 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" 

Василенко Василь 

Миколайович 

51/0/13-18 02.04.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про проведення службового розслідування Василенко Василь 

Миколайович 

52/0/13-18 02.04.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 27.03.2017 № 65 

Василенко Василь 

Миколайович 

53/0/13-18 04.04.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про введення в дію рішень колегії Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 30.03.2018 

Василенко Василь 

Миколайович 

54/0/13-18 04.04.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 08.02.2018 р. № 22 

Василенко Василь 

Миколайович 

55/0/13-18 06.04.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 29.05.2017 № 109 

Василенко Василь 

Миколайович 

56/0/13-18 06.04.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 10.11.2014 №71 

Василенко Василь 

Миколайович 

57/0/13-18 10.04.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІІ квартал 2018 

року 

Василенко Василь 

Миколайович 

58/0/13-18 11.04.2018 Фінансове управління Про затвердження Положення про облікову політику Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

59/0/13-18 17.04.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 16.01.2018 р. № 6 

Василенко Василь 

Миколайович 

60/0/13-18 25.04.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

61/0/13-18 02.05.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

62/0/13-18 04.05.2018 Відділ роботи з персоналом Про призначення відповідального за отримання електронного цифрового підпису Василенко Василь 

Миколайович 

63/0/13-18 05.05.2018 Фінансове управління Про створення комісії по розслідуванню нещасних випадків невиробничого характеру Василенко Василь 

Миколайович 

 



   

 

   

 

64/0/13-18 05.05.2018 Фінансове управління Про створення комісії із соціального страхування Василенко Василь 

Миколайович 

65/0/13-18 05.05.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про затвердження Порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

66/0/13-18 07.05.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Василенко Василь 

Миколайович 

67/0/13-18 11.05.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про проведення службового розслідування Василенко Василь 

Миколайович 

68/0/13-18 14.05.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 10.11.2014 р. №71 та від 26.01.2015 р. №4 

Василенко Василь 

Миколайович 

69/0/13-18 23.05.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 15.03.2017 р. №52 "Про створення 

експертної комісії" 

Василенко Василь 

Миколайович 

70/0/13-18 23.05.2018 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

71/0/13-18 24.05.2018 Відділ організаційного та 

господарського забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.10.2017 р. №200 

Василенко Василь 

Миколайович 

72/0/13-18 24.05.2018 Відділ організаційного та 

господарського забезпечення 

Про затвердження переліку осіб, які працюють з документами з грифом "Для службового 

користування" 

Василенко Василь 

Миколайович 

73/0/13-18 24.05.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 06.09.2017 р. №175 

Василенко Василь 

Миколайович 

74/0/13-18 24.05.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 березня 2018 №41 Василенко Василь 

Миколайович 

75/0/13-18 25.05.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

76/0/13-18 30.05.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення робочих місць посадових осіб Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Лобунько Антон 

Вікторович 

77/0/13-18 04.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.09.2017 №196 

Лобунько Антон 

Вікторович 

78/0/13-18 05.06.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про проведення перевірки наявності печаток і штампів Лобунько Антон 

Вікторович 

79/0/13-18 13.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управлінння Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.11.2017 №240 

Лобунько Антон 

Вікторович 

80/0/13-18 13.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

81/0/13-18 15.06.2018 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про оновлення відомостей по введенню в експлуатацію та використання в роботі "ПАК-

ДЗК" 

Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

82/0/13-18 20.06.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

83/0/13-18 21.06.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

84/0/13-18 21.06.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 07.05.2018 №66 Василенко Василь 

Миколайович 

85/0/13-18 22.06.2018 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

Про затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з погашення кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також 

зменшення обсягу дебіторської заборгованості на 2018 рік 

Василенко Василь 

Миколайович 

86/0/13-18 22.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 25.04.2018 №60 

Василенко Василь 

Миколайович 

87/0/13-18 25.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

88/0/13-18 25.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 13.12.2017 №248 та про включення земельних ділянок до Переліку земельних 

ділянок, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

89/0/13-18 26.06.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

90/0/13-18 27.06.2018 Відділ організаційного та 

господарського забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.10.2017 р. №200 

Василенко Василь 

Миколайович 

91/0/13-18 27.06.2018 Сектор внутрішнього аудиту Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень інедоліків, виявлених 

комплексною перевіркою Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру за результатами внутрішнього аудиту щодо реалцізації постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.08.2016 № 581 "Про реформування територіальних органів 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" 

Василенко Василь 

Миколайович 

92/0/13-18 03.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 08.02.2018 № 22 

Василенко Василь 

Миколайович 

93/0/13-18 05.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

94/0/13-18 05.07.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про розгляд матеріалів з питань розпорядження землями державної власності 

сільськогосподарського призначення 

Василенко Василь 

Миколайович 

95/0/13-18 06.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

96/0/13-18 06.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про скасування земельних торгів Василенко Василь 

Миколайович 

 



   

 

   

 

97/0/13-18 09.07.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІІІ квартал 2018 

року 

Василенко Василь 

Миколайович 

98/0/13-18 09.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

99/0/13-18 09.07.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення посадової особи, відповідальної за реєстрацію та зберігання документів з 

питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

Василенко Василь 

Миколайович 

100/0/13-18 09.07.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення посадової особи, відповідальної за реєстрацію та зберігання документів з 

питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

Василенко Василь 

Миколайович 

101/0/13-18 10.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про скасування земельних торгів Василенко Василь 

Миколайович 

102/0/13-18 17.07.2018 Відділ планування та закупівель Про внесення змін до складу тендерного комітету Василенко Василь 

Миколайович 

103/0/13-18 17.07.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 
Про внесення змін до наказу Головного управління від 20.06.2018 №82 Василенко Василь 

Миколайович 

104/0/13-18 17.07.2018 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 16.03.2017 р. № 54 "Про 

матеріальну відповідальність" 

Василенко Василь 

Миколайович 

105/0/13-18 19.07.2018 Сектор внутрішнього аудиту Про внесення змін до наказу Головного управління від 27.06.2018 №91 Василенко Василь 

Миколайович 

106/0/13-18 20.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

107/0/13-18 24.07.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 26.01.2015 р. № 4 

Василенко Василь 

Миколайович 

108/0/13-18 25.07.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної карти Полонського району Хмельницької області Василенко Василь 

Миколайович 

109/0/13-18 25.07.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.07.2018 № 93 

Василенко Василь 

Миколайович 

110/0/13-18 25.07.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

111/0/13-18 26.07.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

112/0/13-18 26.07.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 29.03.2016 р. № 33 

Василенко Василь 

Миколайович 

113/0/13-18 30.07.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Волочиського та Красилівського 

районів Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

 



   

 

   

 

114/0/13-18 31.07.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

115/0/13-18 01.08.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 26.01.2015 № 4 

Василенко Василь 

Миколайович 

116/0/13-18 02.08.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

117/0/13-18 10.08.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.05.2018 № 65 

Василенко Василь 

Миколайович 

118/0/13-18 14.08.2018 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

119/0/13-18 14.08.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

120/0/13-18 22.08.2018 Сектор аукціонної діяльності Про проведення земельних торгів у формі аукціону Лобунько Антон 

Вікторович 

121/0/13-18 28.08.2018 Відділ планування та закупівель Про створення комісії із соціального страхування Лобунько Антон 

Вікторович 

122/0/13-18 31.08.2018 Управління державного земельного 

кадастру 
Про внесення змін до кадастрового зонування Лобунько Антон 

Вікторович 

123/0/13-18 11.09.2018 Відділ роботи з персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 22.11.2017 №236 

Василенко Василь 

Миколайович 

124/0/13-18 14.09.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 07.05.2018 № 66 Василенко Василь 

Миколайович 

125/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Віньковецького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

126/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Білогірського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

127/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Ярмолинецького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

128/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Шепетівського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

129/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Теофіпольського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

130/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Старокостянтинівського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

131/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Красилівського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

132/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Летичівського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

133/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Кам`янець- Подільського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

134/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Ізяславського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

135/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Дунаєвецького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

136/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Деражнянського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

137/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Городоцького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

138/0/13-18 18.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Волочиського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

139/0/13-18 19.09.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

140/0/13-18 19.09.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про проведення службового розслідування Василенко Василь 

Миколайович 

141/0/13-18 19.09.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 21.09.2017 р. №191 

Василенко Василь 

Миколайович 

142/0/13-18 20.09.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

143/0/13-18 21.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної кадастрової карти Хмельницького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

144/0/13-18 21.09.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної кадастрової карти Славутського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

145/0/13-18 24.09.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20.06.2018 року № 82 Василенко Василь 

Миколайович 

146/0/13-18 28.09.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до складу колегії Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області (наказ №48 від 27.03.18) 

Василенко Василь 

Миколайович 

147/0/13-18 04.10.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 вересня 2-18 №142 Василенко Василь 

Миколайович 

148/0/13-18 05.10.2018 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про введення в дію рішень колегії Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.10.2018 

Василенко Василь 

Миколайович 

149/0/13-18 09.10.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про розгляд матеріалів з питань розпорядження землями державної власності 

сільськогосподарського призначення 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

150/0/13-18 09.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.07.2018 р. №93 

Василенко Василь 

Миколайович 

151/0/13-18 10.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 02.10.2017 №198 

Василенко Василь 

Миколайович 

152/0/13-18 10.10.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

153/0/13-18 11.10.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІV квартал 2018 

року 

Василенко Василь 

Миколайович 

154/0/13-18 17.10.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

155/0/13-18 17.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

156/0/13-18 19.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

157/0/13-18 23.10.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 
Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 вересня 2018 №142 Василенко Василь 

Миколайович 

158/0/13-18 24.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

159/0/13-18 25.10.2018 Юридичне управління Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права 

Василенко Василь 

Миколайович 

160/0/13-18 25.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

161/0/13-18 25.10.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

162/0/13-18 26.10.2018 Сектор внутрішнього аудиту Про затвердження Порядку проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в 

Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

163/0/13-18 01.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

164/0/13-18 07.11.2018 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Василенко Василь 

Миколайович 

165/0/13-18 07.11.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення посадової особи, відповідальної за дотримання вимог земельного 

законодавства при видачі(анулюванні) дозволів н азняття та перенесення грунтового 

покриву(родючого шару грунту) земельних ділянок 

Василенко Василь 

Миколайович 

166/0/13-18 07.11.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення робочих місць посадових осіб Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

167/0/13-18 07.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

168/0/13-18 08.11.2018 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про призначення відповідальної особи за отримання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг 

Василенко Василь 

Миколайович 

169/0/13-18 14.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.11.2018 р. №163 

Василенко Василь 

Миколайович 

170/0/13-18 15.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 24.10.2018 №158 

Василенко Василь 

Миколайович 

171/0/13-18 20.11.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення посадових осіб, відповідальних за реєстрацію та зберігання документів з 

питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

Василенко Василь 

Миколайович 

172/0/13-18 20.11.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про покладання обов`язків щодо здійснення повноважень державного кадастрового 

реєстратора 

Василенко Василь 

Миколайович 

173/0/13-18 21.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 11.10.2017 р. №205 

Василенко Василь 

Миколайович 

174/0/13-18 21.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 13.12.2017 №248 

Василенко Василь 

Миколайович 

175/0/13-18 28.11.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

176/0/13-18 29.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.11.2017 року №240 

Василенко Василь 

Миколайович 

177/0/13-18 29.11.2018 Сектор аукціонної діяльності Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

178/0/13-18 03.12.2018 Управління персоналом Про введення в дію структури та штатного розпису Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

179/0/13-18 03.12.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

180/0/13-18 04.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

181/0/13-18 04.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

182/0/13-18 05.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 26.07.2018 року №111 та від 01.11.2018 року №163 

Василенко Василь 

Миколайович 

183/0/13-18 05.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

184/0/13-18 05.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

185/0/13-18 10.12.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 вересня 2018 № 142 Василенко Василь 

Миколайович 

186/0/13-18 10.12.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про бланки Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

187/0/13-18 12.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

188/0/13-18 12.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

189/0/13-18 12.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 02.10.2015 року №73 

Василенко Василь 

Миколайович 

190/0/13-18 13.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.11.2018 року № 163 

Василенко Василь 

Миколайович 

191/0/13-18 13.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про скасування наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

12 грудня 2018 року № 188 

Василенко Василь 

Миколайович 

192/0/13-18 18.12.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 03.12.2018 № 179 

Василенко Василь 

Миколайович 

193/0/13-18 19.12.2018 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про внесення зміни до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 03.12.2018 №179 

Василенко Василь 

Миколайович 

194/0/13-18 20.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

195/0/13-18 20.12.2018 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

196/0/13-18 21.12.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Білогірського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

197/0/13-18 21.12.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Городоцького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

198/0/13-18 21.12.2018 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Ізяславського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

199/0/13-18 21.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

200/0/13-18 26.12.2018 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 10.10.2017 року №203, від 11.10.2017 року №205, від 13.12.2017 року №248 

Василенко Василь 

Миколайович 

201/0/13-18 28.12.2018 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

202/0/13-18 29.12.2018 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на І квартал 2019 р 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

 


